Handleiding kinderrechtenles 5: Wat wil jij later worden?
Deze kinderrechtenlessen zijn gemaakt door de gemeentelijke kinderombudsman Van Rotterdam,
Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel en Vlaardingen. Hebt u
vragen of opmerkingen over de lessen, laat het de gemeentelijke kinderombudsman weten! U kunt
haar bereiken via: info@kinderombudsmanrotterdam.nl.
1. Waar gaat les 5 over
Les 5 gaat over de invloed van kinderrechten op het leven van kinderen later. Als kinderrechten nu
worden nageleefd en kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, hebben ze grotere kans op een
fijne toekomst later. Met werk dat ze leuk vinden.
2. Gebruiksaanwijzing
U kunt de les online of offline gebruiken. De les duurt maximaal 45 minuten. De filmpjes duren kort
(max 3 minuten). De les kan op het digibord getoond worden. Gebruikt u de les online: open de link
via één van de volgende browsers: Google Chrome, Firefox 64 bit, Edge of Safari. Met de pijltjes
onderaan in het midden van het scherm ga je door de les heen. Met het pijltje linksonder op het
scherm ga je terug naar het overzichtsscherm van de les.
3. Benodigde materialen
Opdracht 1: pen en papier
Opdracht 2: mondeling
Opdracht 3: papier en tekenspullen
4. Toelichting
Extra: Bij de afsluiting staat onder ”Extra” een link naar de site van de Kinder- en Jeugdrechtswinkel
(KJRW). Dit is het vrijwilligerswerk waar Nadine het over heeft in het filmpje “Wat doet een
student”.
5. Opdrachten
Opdracht 1: nieuwe vakken op school (10 minuten)
In tweetallen: school gaat veel over leren. Maar welke andere vaardigheden willen kinderen leren,
voor nu en voor later? De kinderen bedenken nieuwe vakken die ze op school willen volgen. Aan het
einde klassikale terugkoppeling.
Opdracht 2: wat kan Latisha’s moeder doen? (10 minuten)
Laat de kinderen klassikaal ideeën aandragen wat Latisha’s moeder kan doen om er voor te zorgen
dat haardochter weer naar school kan in Rotterdam. Noemen zij de kinderombudsman als
mogelijkheid?
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Deze opdracht is gebaseerd op een klacht die bij de gemeentelijke kinderombudsman binnen kwam.
De kinderombudsman nam contact op met het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in
Rotterdam. Die helpen met het zoeken naar een oplossing. Die wordt uiteindelijk gevonden. In de
tussentijd mag Latisha van de instelling wel alvast weer terug naar haar moeder.
Opdracht 3: Teken je droomtoekomst (15 minuten)
Bij deze opdracht mogen kinderen nadenken over hun droomtoekomst. Wat willen zij later worden?
Laat ze dat tekenen. Vaak baseren kinderen zich op iemand in hun omgeving die dat beroep
uitoefent. Laat ze ook die personen tekenen.
Bespreek na afloop klassikaal hoe kinderen nieuwe beroepen kunnen ontdekken. Beroepen die ze
nog niet kennen. Vraag eventueel ouders van kinderen in de klas om daar een keer over te komen
vertellen.
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